
 

 

 

DE BELG KIEST VOORAL VOOR DE WARMTE VAN DE MIDDELLANDSE ZEE  

AANTAL VLIEGREIZEN BOOMT: VERDUBBELING OP 8 
JAAR TIJD 

 
 

Het aantal Belgen dat deze zomer met het vliegtuig op reis vertrekt, ligt 35% hoger dan vijf jaar 

geleden en is zelfs verdubbeld sinds 2010.  Driekwart van de vakantiegangers kiest nu voor het 

vliegtuig. Dat is nog eens 7% meer dan vorige zomer. Dat blijkt uit cijfers met betrekking tot 

reizigers die geboekt hebben bij TUI Belgium, de grootste toerismegroep in ons land. Opvallend is 

de terugkeer van een aantal islamitische landen als favoriete vakantiebestemming, waarbij 

Tunesië de grootste groei noteert.  

De gemiddelde vakantie duurt 9 dagen en daarbij kiezen we vooral voor de luxe van vier- en 

vijfsterrenhotels. Het gemiddelde budget voor een vliegvakantie ligt dit jaar op net geen 1100 euro 

per persoon. 

 
De vluchttarieven zijn het voorbije decennium almaar democratischer geworden. Dat vertaalt zich in 

meer dan een derde meer vliegvakanties op vijf jaar tijd en zelfs een verdubbeling sinds 2010. Spanje 

blijft de favoriete vakantiebestemming van de Belg. De vakantieganger houdt vast aan z’n gewoontes 

en kiest voor de verschillende Costa’s in juli en augustus. De zomer van 2018 wordt echter vooral 

gekenmerkt door de hernieuwde populariteit van Turkije, Tunesië en Egypte, die deze zomer 

opnieuw in de top 5 van de favoriete vakantiebestemmingen van de Belg staan. Gegarandeerde zon, 

mooie hotels en een perfecte balans tussen prijs en kwaliteit trekt opnieuw aan. Van alle landen in 

het aanbod van TUI noteert Tunesië de grootste groei met drie keer zoveel reizigers deze zomer.  

 

Luxe en comfort zijn dit jaar de sleutelwoorden: 91% van de Belgische vakantiegangers die een hotel 

kiezen, boekt vier of vijf sterren. 70% boekt een all-inclusive formule. Het feit dat je je budget perfect 

kan beheren, verklaart dit succes. Het vakantiebudget blijft nagenoeg gelijk: de Belg spendeert 

gemiddeld 1086€ aan een vliegvakantie, 336€ aan een autovakantie en 345€ aan een citytrip. De 

duur van het verblijf blijft ook gelijk met gemiddeld 9 dagen.  

 

De regio rond de Middellandse Zee is deze zomer bijna volgeboekt. De populairste vakantieregio’s 

zijn de Turkse Riviera, Mallorca, Tenerife, de Costa del Sol en het Griekse eiland Rhodos. De Turkse 

Riviera is het ook meest geliefd bij families met kinderen.  

 
Afreizen met het vliegtuig vertegenwoordigen 75% van het totale aantal vertrekken in juli en 

augustus. 25% van de vakantiegangers verkiest een autovakantie. Frankrijk blijft de favoriete 



bestemming voor een autovakantie. Een trend die TUI dit jaar opmerkt zijn actieve vakanties in de 

vrije natuur. Landen als Tsjechië, Zwitserland en Andorra zijn in opmars.  

 

Veel Belgen kiezen tijdens de zomermaanden voor een citytrip naar het zuiden omwille van het 

gunstige klimaat. Steden als Barcelona, Rome, Lissabon of Valencia zijn dan ook erg in trek.  

 

Top 5 vliegvakanties: Spanje, Griekenland, Turkije, Tunesië, Egypte  

Top 5 vakantieregio’s: Antalya, Mallorca, Tenerife, Costa del Sol, Rhodos  

Top 5 autovakanties: Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland 

Top 5 citytrips : Barcelona, Rome, Londen, Lissabon, Valencia 
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